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❖ Thời gian     :  01 ngày 
 

TOUR DL5 THEO DẤU CHÂN NGƯỜI TÌNH – Code 2022 

 

 

 

THỜI 

GIAN 

LỊCH TRÌNH TIÊU CHUẨN 
 Trưa  

09h00 HDV Du lịch Đồng Tháp đón quý khách Sa Đéc đưa đoàn vào viếng Chùa Lá Sen ( 

chùa Phước Kiểng ), tham quan Nhà Cổ Huỳnh 

Thủy Lê – Ông là người tình của Marguerite 

Duras – Mối tình đó được bà viết nên tiểu thuyết 

và dựng thành phim Người tình (L’Amant). 

Tham quan Làng hoa kiểng Sa Đéc – Làng hoa 

Sa Nhiên đây là một trong những làng hoa kiểng 

lớn nhất Việt Nam. Quý khách chiêm ngưỡng 

nhiều loại hoa đẹp và kiểng bonsai có tuổi thọ trên 100 năm.  

11h30 Dùng bữa trưa tại Sa Đéc với các món ăn đặc sản làm từ rau, củ, quả đặc sản Đồng 

Tháp. 
14h00 Lên xe đi đến KDL Văn hóa Phương Nam - Nam phương Linh từ và Đặng tộc Nam 

phương Linh từ là một quần thể công trình văn hóa – tâm linh thờ cúng các vị tiền nhân 

là những người có công khai phá đất phương Nam. Đây còn là nơi tôn vinh, thờ tự 125 
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nhân vật lịch sử đất phương Nam. Đoàn sẽ được TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH 

VĂN HÓA PHƯƠNG NAM là một quần thể công trình văn hóa – tâm linh và tham 

quan - trải nghiệm hấp dẫn, vui tươi, bổ ích trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa của cha ông. 
 Tại khu A: Tham quan Bảo tàng Đặng tộc, vườn 

tượng danh nhân văn hóa,vườn hoa thư pháp, vườn 

tượng hiển linh ( nơi có tượng 12 con giáp, ứng với 

năm tuổi của mỗi người; có tựơng Phúc Lộc Thọ, Thần 

tài và Phật Di lặc: biểu tượng cho sự hạnh phúc,giàu 

có, sống lâu, vui vẻ, muôn việc tốt lành trong cuộc 

sống cho ai khi thành tâm đến viếng nơi đây). 
 Tại khu B: Quý khách tự do khám phá và trải nghiệm tại KDL như: Xe điện đụng, Xe 

lửa, Nhà hơi, Bắn cung, Bắn Súng, Ngôi nhà bí ẩn... các trò chơi dân gian sinh động, vui 

nhộn và hấp dẫn hoặc tự do thỏa sức vui đùa trong làn nước xanh mát tại CV nước. ( phí 

tự túc ) 
16h00 Quý khách khởi hành trở về Tp Hồ Chí Minh, trên đường về dừng chân mua đặc sản 

Đồng Tháp như  xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, nem Lai Vung…HDV chia tay 

quý khách. 

Kết thúc chương trình tham quan 

  

  GIÁ LAND TOUR/KHÁCH                    VNĐ/KHÁCH 

 

 

NHÓM 

KHÁCH 

 

5 

 

10 

 

15-19 

 

20-25 

 

30 

375.000 315.000 300.000 295.000 290.000 
(Giá có thể thay đổi theo thời điểm và theo yêu cầu của quý khách. Giá không áp dụng cho ngày Lễ, Tết) 

 GIÁ BAO GỒM: 
+  Ăn uống :  

 01 bữa ăn chính thực đơn từ 4-5 món theo ẩm thực địa phương;  

+ Vé tham quan theo chương trình, vé cổng KDL Phương Nam; xe điện tại Làng Hoa Sa Đéc;  

+  Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 1 chai 500ml/khách). 

+  Thuế VAT 

 GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 
+ Xe vận chuyển tham quan theo chương trình 

+ Ăn uống ngoài chương trình, chi phí vui chơi giải trí cá nhân, đờn ca tài tử. 

+ Xe honda ôm xào chùa Lá Sen; Công viên nước + các trò chơi tại KDL Phương Nam 

 GIÁ VÉ TRẺ EM: 
❖ Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn phí dịch vụ 

❖ Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: 50% giá dịch vụ. 

❖ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Được tính như người lớn. 
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Đặc sản Đồng Tháp 

 
 

 
 

Ốc hấp tiêu 
 

Cá lóc nướng cuốn lá sen non 
 

Cơm gạo huyết rồng 

 


